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FORMÅL 
Studieprogrammet omfatter et 120 studiepoengs masterstudium (3 år på deltid) som bygger på 
bachelor i sykepleie. Studiet er tilrettelagt for sykepleiere med klinisk erfaring som vil 
videreutvikle sin formelle og reelle kompetanse gjennom å få et utdypende teoretisk grunnlag 
for utøvelse av avansert klinisk sykepleie av syke gamle, videreutvikle sine praktiske 
ferdigheter gjennom varierte, veiledede kliniske studier, samt øke sin kompetanse i å anvende 
vitenskaplige tilnærminger i fagutøvelse, fagutvikling og forskning for kvalitetsforbedring i 
klinisk sykepleie. Studiet fører frem til graden Master i avansert klinisk sykepleie, og 
kvalifiserer til rollen som avansert klinisk sykepleier og til opptak på doktorgradsstudiet 
innenfor sykepleievitenskap. Studieprogrammet blir tilbudt ved Institutt for helse og samfunn, 
Avdeling for sykepleievitenskap og helsefag, Universitet i Oslo. 
 
Hensikten med studiet er å utdanne avanserte kliniske sykepleiere til arbeid med eldres helse- 
og sykdomsutfordringer, med primært fokus på de kommunale helsetjenestene. Studiet vil ha 
fokus på hvordan en, gjennom den eldres deltakelse og medvirkning, kan legge til rette for og 
bidra til individuelt tilpassede helsetjenester, smidige pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå 
og økt pasientsikkerhet.  
 
Gjennom studiet skal sykepleiere kvalifiseres til en selvstendig, innovativ og samhandlende 
klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot målgruppen de eldste og sykeste gamle. 
Mastergradsprogrammet skal føre til at studentene videreutvikler sin kompetanse i å: a)  
kartlegge, vurdere, bedømme og iverksette tiltak i forhold til vanlige helseproblemer og 
sykdomstilstander hos eldre, b) konsultere og samhandle på en kunnskapsrik og profesjonell 
måte med andre medisinske og helsefaglige profesjoner, c) arbeide i nær dialog med den eldre 
og deres pårørende ut fra et medvirkende perspektiv,  d) initiere og delta i klinisk FoU-arbeid,  
e) veilede og lære opp annet personell, og f) koordinere og følge opp medisinsk og helsefaglig 
behandling. 

BAKGRUNN  
Bakgrunnen for utvikling av et masterprogram i avansert klinisk sykepleie er behovet for å 
styrke fagkompetansen i kommunal helsetjeneste. Her befinner det største volumet av 
pasienter i norsk helsevesen seg i dag. Dette er pasienter som bor hjemme eller i kommunale 
institusjoner, og som ofte har kroniske og komplekse helseproblemer. Samtidig møter ofte 
disse pasientene den laveste helsefaglige kompetanse.  
 
Den demografiske utviklingen tilsier at det i tiden fremover vil være et sterkt økende antall 
eldre, spesielt de eldste eldre. Samtidig gjennomføres reformer i norsk helsevesen der stadig 
mer komplekse tjenestetilbud skal tilbyes på kommunalt forvaltningsnivå. Det å ivareta eldres 
helsemessige og behandlingsmessige behov, samtidig som en har et sterkt fokus på å 
opprettholde og styrke de eldres ressurser, vil være en stor utfordring i den kommunale 
helsetjenesten i de kommende år. Utvikling av et masterprogram i avansert klinisk sykepleie 
er ett av svarene på denne utfordringen.   
 
Internasjonalt har en over 40 års erfaring med rollen som avansert kliniske sykepleier 
(Advanced Nurse Practitioner).  De land som har lengst erfaring med en slik rolle er USA, 
Canada, Australia og Storbritannia. I Skandinavia ble den første utdanningen startet i Sverige 
i 2003 og i Finland i 2007. Ingen norske universiteter eller høyskoler tilbyr så langt master i 
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avansert klinisk sykepleie slik vi kjenner den fra internasjonale programmer. 
Masterprogrammet vil bli det første i sitt slag i Norge. 
 

MÅL FOR STUDIET   
Med utgangspunkt i den eldres deltakelse og medvirkning, skal kandidatene etter fullført 
studium ha en sentral rolle i å bidra til en helhetlig og sammenhengende pleie- og 
behandlingstjeneste. I nær dialog og samhandling med annet helsepersonell og pasienter og 
pårørende, skal kandidatene kunne følge opp og tilby avansert sykepleie til eldre med 
funksjonssvikt og/eller kroniske sykdommer, til de sykeste eldre, og til eldre som ønsker å dø 
hjemme eller andre grupper som vil profittere på å få god helsehjelp hjemme, i sykehjem eller 
på andre kommunale arenaer. 
  
Etter gjennomført mastergradsstudium i avansert klinisk sykepleie har kandidatene oppnådd 
følgende læringsutbytter1: 
 

 har avanserte kunnskaper om hvordan sykdom, helse- og funksjonssvikt påvirker den 
gamles fysiske, psykiske og sosiale livssituasjon 

 analyserer og forholder seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvender disse til å 
formulere faglige resonnementer 

 anvender kunnskaper og ferdigheter til å gjennomfører selvstendige systematiske 
undersøkelser og analyser av den gamles helsemessige situasjon  

 utøver avansert helsehjelp til den gamle ut fra et individuelt tilpasset og 
helsefremmende, sykdomsforebyggende, behandlende, lindrende og/eller 
rehabiliterende perspektiv  

 innehar en reflektert holdning og anvender kunnskaper og ferdigheter i 
kommunikasjon og samhandling med den eldre og hans pårørende 

 kommuniserer og drøfter faglige problemstillinger med andre medisinske og 
helsefaglige faggrupper  

 tar initiativ til og deltar i tverrfaglig samhandling  
 analyserer relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger 
 bidrar til nytenking og innovasjonsprosesser og arbeider målrettet for å styrke smidige 

og sammenhengende pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå og økt pasientsikkerhet 
 initierer og gjennomfører selvstendig, avgrensede utviklingsprosjekter  
 deltar i forskning for å forbedre helsetjenestetilbudet generelt og sykepleietilbudet 

spesielt til eldre med helse- og funksjonssvikt  
 
 

OPPTAKSKRAV 
Offentlig godkjenning som sykepleier. 
Minimum tre års klinisk praksis i 100 % stilling eller tilsvarende. 
Plass på studiet tildeles på bakgrunn av personlig skriftlig søknad og intervju.  
  
 

                                                 
1 Målformuleringene er utarbeidet i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, 
Kunnskapsdepartementet, 20.mars, 2009 
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INNHOLD  
Avansert klinisk sykepleie utgjør studiets kjernefaglige komponenter. Studiet gir en 
fordypning i klinisk sykepleieutøvelse og sykepleiefaglige problemstillinger knyttet til 
hvordan tilrettelegge en tilpasset og sammenhengende helsehjelp til eldre med sykdom, helse- 
og funksjonssvikt.  Videre belyses sentrale sykepleievitenskapelige og etiske begreper og 
teorier. I tillegg gir studiet innsikt i aldring generelt og eldres vanligste helseproblemer og 
symptomer og behandlingen av disse. Videre gir studien fordypet og relevant 
forskningsmetodisk kunnskap. 

 
Studieprogrammet inneholder følgende moduler: 

Modul A: Avansert klinisk sykepleie (25 sp) 
Emne A1: Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I (10 sp) 
Emne A2: Avansert klinisk geriatrisk sykepleie II (15 sp) 

Modul B: Sykepleievitenskapens idégrunnlag (20 sp) 
Emne B1: Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 sp)  
Emne B2: Kvalitetarbeid i sykepleietjenesten (10 sp) 

Modul C: Vitenskapelig tenkning og metoder (15 sp) 
Emne C1: Vitenskapsteori (5 sp)  
Emne C2: Metode (10 sp) 

Modul D: Basalfag og sykdomslære (30 sp) 
Emne D1: Normal aldring (fysisk og psykososialt) (5 sp) 
Emne D2: Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling (20 sp) 
 Emne D3: Farmakologi (5 sp) 

Modul E: Masteroppgave (30sp) 
 
Utvalg av innhold i Modul A, Avansert kliniske sykepleie I og II (emne A1 og A2) er bygget 
opp ut fra en tenkning om progresjon fra samfunnsnivå til individnivå, og fra forutsigbare til 
mer uforutsigbare kliniske situasjoner. I Avansert kliniske sykepleie I rettes fokus mot 
vurdering av stabile og avklarte pasientsituasjoner, og  et generelt helsefremmende og 
forebyggende perspektiv. Innholdet i Avansert kliniske sykepleie II har fokus på ustabil og 
uavklarte pasientsituasjoner, og helsefremming og forbygging på individnivå.  
 
I alle modulene vektlegges at funksjonen som avansert klinisk sykepleier skal utøves i 
medvirkning og samhandling med den eldre selv og eventuelle pårørende, samt andre 
medisinske og helsefaglige profesjoner.  
 
 

ORGANISERING 
Masterstudiet er organisert slik at det kan tas på deltid over 3 år. Studiet organiseres med 
undervisning og kliniske studier i ukesamlinger, samt at det stilles krav om selvstendig arbeid 
mellom samlingene. Studiet består av fem moduler.  Modulen med basalfag og sykdomslære 
(Modul D) gjennomføres tidlig i studieløpet da kunnskaper fra denne modulen danner 
grunnlag for kunnskapstilegnelsen i Modul A. Eksamener tilhørende Modul D må være 
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bestått før studenten kan framstille seg til eksamenene i emne A1 og A2 i Modul A. Modul E 
Masteroppgave bygger på de øvrige moduler som må være godkjent gjennomført før 
studenten kan levere inn masteroppgaven. 
 
Arbeidet med masteroppgaven (Modul E) starter med at studenten tidlig i studieløpet velger 
tematikk for masteroppgaven og arbeider med denne tematikken som valgfri spesialisering 
hovedsakelig i emnene tilhørende Modul A, men også til en viss grad i emner tilhørende 
Modul B og D.  
 

LÆRINGSFORMER 
Læringsformene som benyttes gjennom studiet er valgt ut fra en tenkning om at studentene 
skal videreutvikle seg som analytiske, selvstendige og innovative kliniske sykepleiere som 
skal fungere som gode samarbeidspartnere for både pasienter, pårørende og andre medisinske 
og helsefaglige profesjoner. Det veksles mellom individuelle arbeider og gruppearbeid/ 
teamarbeid der en på ulike måter utfordrer den enkelte students verdier, holdninger, 
erfaringer, kunnskaper, kreativitet og samspill. Læringsaktiviteten vil foregå ved hjelp av 
studiesamlinger i klasserom, i øvingsavdelinger og i klinikk, og ved hjelp av IKT og 
nettbasert undervisning og veiledning.  
 
For at studentene skal videreutvikle sin analytiske, praktiske og kommunikative kompetanse i 
møte med eldre og deres pårørende samt videreutvikle sin vurderingskompetanse, er kliniske 
studier en sentral læringsform. Det legges opp til kliniske studier i øvingsavdelinger eller på 
andre arenaer der studenten møter friske eldre, og til kliniske studier som innebærer møte med 
syke eldre i ulike settinger og på ulikt helsetjenestenivå. I de kliniske studier skal studenten 
føre protokoll over egen kompetanseutvikling og aktivt søke veiledning og råd fra egen og 
andre helseprofesjoner. Utvalgte deler av kliniske studier kan gjennomføres ved relevante 
utenlandske institusjoner.  
 
Studenten skal i samtlige moduler, enten individuelt eller i grupper, arbeide med skriftlig 
analyse og framstilling om et gitt eller selvvalgt tema i form av innleveringer (mapper). Det 
legges opp til seminarer der studentene skal presentere egen forståelse og drøfte forskjellige 
perspektiver ut fra ulike kunnskapsformer.  
 
Andre eksempler på læringsformer som vil bli brukt er: forelesninger, selvstudie, 
studiegrupper, kliniske øvelser, nettbaserte øvelser, med mer. Studieform vil være avhengig 
av målene for hvert enkelt emne.  
 

VURDERINGSFORMER  
Det benyttes ulike vurderingsformer i de forskjellige modulene.  Det legges vekt på at 
vurderingsformene skal understøtte studentenes læring og bidra til faglig progresjon med 
hensyn til faglig nivå, omfang og presentasjonsform.  
 
Det inngår et eller flere arbeidskrav eller vurderinger i alle moduler. I noen moduler er det 
krav om at godkjente arbeidskrav knyttet til emnenes teoretiske og/eller kliniske del må være 
godkjente før kandidaten kan framstille seg til eksamen. Det gis graderte karakterer (A til F) 
eller bestått/ikke bestått.  
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INTERNASJONALISERING 
Det tas sikte på å utvikle samarbeid med utenlandske universiteter som har lang erfaring med 
master i avansert klinisk sykepleie, og en oppbygning av kommunale helsetjenester som er 
forholdsvis sammenlignbare med norske forhold. Det skal i den sammenheng legges til rette 
for studentutveksling og at studentene kan ta deler av sine kliniske studier, samt relevante 
utbyttbare teoretiske moduler ved et samarbeidende universitet.  
 
Det vil videre være aktuelt med utveksling av vitenskapelig personale. Spesielt i forhold til å 
sikre optimal læring i Emne A1 og A2 vil det være aktuelt å invitere dyktige utenlandske 
vitenskapelig personell. Det skal også legge opp til studieopphold, forskningsarbeid og 
undervisningsutveksling. 
 

GRUNNLAG FOR TILDELING AV MASTER 
Kandidatene som gjennomfører masterprogrammet blir tildelt graden Master i avansert klinisk 
sykepleie. Studenter kan søke fritak fra Modul B, Modul C og deler av Modul D når 
tilsvarende kunnskap kan dokumenteres. Fritak fra deler av studiet blir vurdert på bakgrunn 
av individuell søknad. 
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DETALJERT EMNEOVERSIKT 
 

Modul A: Avansert klinisk sykepleie (25 sp) 

Emne 1 Avansert klinisk  geriatrisk sykepleie I (10 sp) 
 
Etter gjennomført emne skal studenten: 

 utføre omfattende kartlegginger og vurderinger av helsebehovet hos  friske 
eldre og eldre med kronisk sykdom, funksjons- og helsesvikt, med 
utgangspunkt i fysiologiske og psykososiale endringer i den gamles livsløp  

 beslutte, planlegge, iverksette og evaluere relevante tiltak 
 kommunisere med den eldre og hans pårørende på en kunnskapsrik, respektfull 

og hensiktsmessig måte 
 samhandle med den eldre og hans pårørende i kartlegging, planlegging og 

tilrettelegging av helsehjelp på en måte som bidrar til å opprettholde og styrke 
den eldres ressurser og medvirkning  

 konsultere og samhandle med andre relevante medisinske og helsefaglige 
profesjoner på en hensiktsmessig måte 

 gjennomføre sentrale prosedyrer og anvende relevante kartleggingsverktøy, 
tekniske hjelpemidler med mer. 

 anvende teorier og prinsipper for helsefremming, forebygging, deltakelse og 
medvirkning   

 
Hovedtema:  

 Rollen som avansert klinisk sykepleier 
 Avansert klinisk vurdering av helsetilstand i relasjon til grunnleggende behov  
 Beslutninger om og gjennomføring av tiltak/behandling, utarbeidelse av 

tiltaksplan 
 Kommunikasjon og samhandling med eldre og deres familier 
 Makt, deltakelse og medvirkning  
 Helsefremming og forebygging  
 Å leve med kronisk helsesvikt 

 
Læringsformer: 
Forelesninger, seminarer, hospitering, selvstudie og selvevaluering. 
80 timer kliniske studier der studenten er i nær dialog med friske eldre og kronisk syke 
og deres pårørende og der de vurderer både friske og kronisk syke eldres stabile 
helsesituasjon. Kliniske studier vil eksempelvis kunne foregå i øvingsavdeling, på 
eldresentre, i sykehjem, hos allmennlege med mer.  
 
Vurderingsformer: 
Arbeidskrav:  
Teoretisk del: Det stilles krav om tilstrekkelig antall studentpresentasjoner, samt 
deltakelse på minimum 80 % av seminarene.  
Studenten skal i tillegg levere en kort sammenfatning i forbindelse med søk av valgfri 
litteratur. Sammenfatningen utgjør oppstarten på arbeidet med utviklingen av en 
prosjektplan til masteroppgaven. Innleveringen skal godkjennes. 
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Klinisk del: Det stilles krav om et visst antall kliniske vurderinger, og minimum 80 % 
deltakelse i kliniske studier. Studenten skal føre protokoll over vurderinger av egen 
kompetanse etter fastlagte retningslinjer. Veileder skal på bakgrunn av fastlagte 
kriterier godkjenne et tilstrekkelig antall vurderinger studenten gjør.  
 
Eksamen:  
Emnet blir vurdert i form av en individuell hjemmeeksamen. Med utgangspunkt i en 
erfart pasientsituasjon skal studenten gjøre rede for framgangsmåten og innhold i 
kartlegging og utredning av pasientens helsetilstand, samt gjøre rede for tiltaksplan ut 
fra ett helsefremmende perspektiv. Det leveres en individuell skriftlig oppgave på 
1500 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste. Det gis gradert karakter.  

 
Litteratur: 
Oppgitt litteratur, samt selvvalgt litteratur i forbindelse med valgfri spesialisering.  
 
 

Emne 2 Avansert klinisk geriatrisk sykepleie II (15 sp) 
 
Etter gjennomført emne skal studenten: 

 utføre omfattende kartlegginger og vurderinger av den gamles helsebehov i 
ustabile og akutte situasjoner  

 vise forsvarlig ferdighetsnivå i å beslutte og iverksette tiltak basert på en 
systematisk og helhetlig situasjonsforståelse 

 vurdere handlingsalternativer og etiske utfordringer ved ustabile og akutte 
situasjoner og ta hensyn til disse i tilrettelegging av en tilpasset og 
sammenhengende helsehjelp i samhandling med den gamle og eventuelle 
pårørende  

 kartlegge og vurdere de vanligste plager og symptomer hos alvorlig syke og 
døende gamle, og tilrettelegge et individuelt tjenestetilbud basert på den 
gamles behov, livssyn og verdier  

 konsultere andre helseprofesjoner på en selvstendig, kunnskapsbasert og 
hensiktmessig måte, samt initiere og bidra til tverrfaglig samhandling  

 vise kompetanse i kommunikasjon og samhandling med eldre og deres 
pårørende og vise ferdigheter i å ta opp sensitive problemstillinger 

 ha innsikt i eHelse og omsorgteknologi, og kunne anvende relevant teknologi 
på ulike nivåer 

 
Hovedtema:  

 Avanserte kliniske vurderinger i ustabile og uavklarte situasjoner 
 Systematisk tenkning og analyse, helhetlig vurdering 
 Håndtering av komplekse situasjoner (for eksempel: skrøpelighet, 

væske/ernæringsproblemer, utfordrende adferd, akutt endret helsetilstand, 
smerte, vold/overgrep, med mer ) 

 Mestringsstøttende tiltak, miljøtiltak, beroligende tiltak  
 Konsultasjon og samhandling med helsepersonell på ulike tjenestenivå 
 Omsorgsteknologi og eHelse 
 Rehabilitering 
 Omsorg og behandling ved livets slutt 
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 Betydningen av kjønn og kultur  
 
 
 Læringsformer: 
Forelesninger, seminarer, hospitering, selvstudie og selvevaluering. 
160 timers kliniske studier med spesielt fokus på vurdering av eldres ustabile og 
uavklarte helsesituasjoner. Kliniske studier vil eksempelvis kunne foregå i sykehjem, 
hjemmetjenestene, i geriatriske avdelinger, alderspsykiatriske avdelinger, akuttmottak, 
eller lignende.  
 
Vurderingsformer: 
Arbeidskrav:  
Teoretisk del: Det stilles krav om tilstrekkelig antall studentpresentasjoner, samt 
deltakelse på minimum 80 % av seminarene.  
Studenten skal i tillegg levere en kort sammenfatning i forbindelse med søk av valgfri 
litteratur. Sammenfatningen utgjør deler av arbeidet med utviklingen av en 
prosjektplan til masteroppgaven. Innleveringen skal godkjennes. 
Klinisk del: Det stilles krav om et tilstrekkelig antall kliniske vurderinger av eldre i 
ustabile og/eller uavklarte situasjoner, og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier. 
Studenten skal føre protokoll etter fastlagte retningslinjer over vurderinger og 
anvendte tiltak i løpet av praksisperioden. Veileder skal på bakgrunn av fastlagte 
kriterier godkjenne et tilstrekkelig antall vurderinger studenten gjør.  
 
Eksamen:  
Emnet blir vurdert i form av en individuell klinisk eksamen der studenten skal 
kartlegge helsestatus, gjøre en helhetlig vurdering og skissere hvordan relevante tiltak 
skal gjennomføres overfor en utvalgt pasient. Kunnskap fra alle gjennomførte moduler 
skal anvendes. Det skal utarbeides egne kriterier for eksamen og for 
karakterfastsetting. Det gis bestått/ikke bestått som karakter. 
 
Litteratur: 
 Oppgitt litteratur, samt selvvalgt litteratur i forbindelse med valgfri spesialisering.  

 
 

Modul B: Sykepleievitenskapens idégrunnlag (20 sp) 

Emne 1 Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 sp)  
 
Etter gjennomført emne skal studenten: 

 klargjøre utvikling av avansert klinisk sykepleie i et historisk-filosofisk 
perspektiv 

 utdype og kritisk belyse relevante begreper og teorier  
 utdype og drøfte sykepleiens verdigrunnlag 
 analysere etiske utfordringer som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring 

av helsehjelp og ved eventuell avslutning av behandling 
 
Hovedtema:  

 Sykepleiens idéhistorie  



Utkast til studieplan for Master i avansert klinisk geriatrisk sykepleie 

 

 11 

 Aktuelle teorier og begreper innen sykepleiefagets domer (pasient, interaksjon, 
praksis og omgivelser) 

 Verdigrunnlag og grunnlagstenkning (grunnleggende problemstillinger i 
sykepleiepraksis, etisk utfordrende situasjoner)  

 
 
Læringsformer: 
Forelesninger, seminarer og selvstudie.  
 
Vurderingsformer: 
Emnet blir vurdert i form av en individuell hjemmeeksamen basert på en fastlagt 
oppgavetekst. Besvarelsens omfang er på 2500 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste. 
Det gis gradert karakter. 

 
Litteratur: 
Oppgitt litteratur, samt selvvalgt litteratur i forbindelse med valgfri spesialisering.  
 

Emne 2 Kvalitetsarbeid i sykepleietjenesten (10 sp) 
  
Etter gjennomført emne skal studenten: 

 innhente og vurdere relevant og oppdatert kunnskap i forhold til aktuelle 
helseproblemer og veilede medarbeidere i anvendelse av slik kunnskap 

 initiere og gjennomføre kvalitetsforbedringstiltak i praksis 
 forstå ulike forvaltningsnivå og egen rolle  
 kjenne til diskursen om ulike kunnskapsformer  
 anvende oppdatert kunnskap om helsepolitiske, organisatorisk og økonomiske 

føringer som påvirker innhold og kvalitet på helsetjenestetilbudet 
 vise innsikt i hvordan forflytning mellom ulke tjenestenivå kan påvirke eldres 

selvstendighet, relasjoner og helse 
 legge til rette for en sammenhengende helsetjeneste, helsehjelp på riktig 

tjenestenivå og pasientsikkerhet 
 

 
Hovedtema:  

 Innovasjon og ledelse 
 Fagutvikling og undervisning 
 Kvalitetsforbedring 
 Måling og sikring av kvalitet 
 Kunnskapsbasert praksis- metode og tenkning 
 Helsepolitikk og organisering av helsetjenester til eldre 
 Pasientforløp gjennom ulike helsetjenestenivå til eldre 

 
Læringsformer: 
Forelesninger, prosjektarbeid, seminar og selvstudie. 
60 timer klinisk praksis med fokus på kvalitetsforbedring i praksis. Kliniske studier vil 
kunne foregå i sykehjem og i hjemmetjenesten. 
 
Vurderingsformer: 
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Arbeidskrav:  
Identifisere et valgfritt område for kvalitetsforbedring, søke relevant kunnskap og 
gjennomføre intervensjoner i praksis.  
 
Eksamen:  
Emnet blir vurdert i form av en prosjekteksamen. Prosjektet skal ta utgangspunkt i 
kvalitetsforbedringen som gjennomføres i klinisk praksis, og skal gjennomføres i 
samarbeid med ansatte/andre faggrupper og eventuelle medstudenter. Studentene skal 
utarbeide en sluttrapport fra prosjektet med beskrivelse og vurdering av valgt 
tematikk, valgt intervensjon, og samhandlingen med involverte pasientgruppe og med 
aktuelle medarbeidere beskrives og vurderes. Det leveres en individuell skriftlig 
oppgave på 2500 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste. Det gis betått/ikke bestått 
karakter.   

 
Litteratur: 
Oppgitt litteratur, samt selvvalgt litteratur i forbindelse med valgfri spesialisering.  
 

Modul C: Vitenskapelig tenkning og metoder (15 sp) 

Emne 1 Vitenskapsteori (5 sp)  
 
Etter gjennomført emne skal studenten: 

 ha innsikt i og kunne reflektere over sentrale vitenskapsteoretiske retninger og 
dere betydning for kunnskapsutvikling i sykepleie 

 gjøre rede for alle elementer i forskningsprosessen 
 gjennomføre systematisk litteratursøk relatert til selvvalgt spesialisering og 

kritisk vurdere kvaliteten på og nytten av ulike typer forskningsresultater 
 ha innsikt i forskningsetiske overveielser 

 
Hovedtema:  

 Vitenskapsteori med relevans for sykepleievitenskapelig forskning 
 Forskningsprosessen og forskningsdesign 
 Litteratursøk og kritisk vurdering av teori og forskning 
 Forskningsetikk 

 
 Læringsformer: 
Forelesninger, seminarer og selvstudier. 
 
Vurderingsformer: 
Emnet blir vurdert i form av en mappeevaluering. Med utgangspunkt i selvvalgt tema 
for spesialisering i masteroppgaven skal studenten drøfte vitenskapsteoretiske, 
designmessige og forskningsetiske utfordringer ved et mulig forskningsopplegg.  
Oppgavens omfang er 2000 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste. Det gis gradert 
karakter. 
 
Litteratur: 
 Oppgitt litteratur, samt selvvalgt litteratur i forbindelse med valgfri spesialisering.  
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Emne 2 Metode (10 sp)  
 
Etter gjennomført emne skal studenten: 

 gjøre rede for hovedtyper av kvantitative metoder 
 gjøre rede for grunnleggende prinsipper for operasjonalisering av variabler 
 vise innsikt i grunnleggende statistiske metoder og begreper 
 gjøre rede for utvalgsprosedyrer og sentrale hovedformer for innsamling av 

kvalitative data 
 vise innsikt i grunnleggende prinsipper og tilnærminger til tekstdataanalyse 
 gjøre rede for problemstillinger knyttet til gyldighet i forskning 

 
Hovedtema:  

 Hovedtyper av strukturert datainnsamling 
 Teoretisk forankring og operasjonalisering av variabler 
 Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet i kvantitativ forskning 
 Prinsipper for statistisk analyse 
 Sammenheng mellom forskningsspørsmål, utvalgsprosedyrer og metode i 

kvalitativ forskning 
 Metoder for innsamling av kvalitative data 
 Prinsipper for analyse av tekstdata 
 Problemstillinger knyttet til gyldighet i kvalitativ forskning 

 
 Læringsformer: 
Forelesninger, seminarer, øvelser og selvstudier. 
 
Vurderingsformer: 
Emnet blir vurdert i form av en to-delt individuell skriftlig oppgave. Oppgaven blir 
delt ut ved oppstart av emnet. Oppgavens omfang er 3500 ord (+/- 10 %) inkludert 
referanseliste. Det gis gradert karakter. 
 
Litteratur: 
 Oppgitt litteratur.  

 

Modul D: Basalfag og sykdomslære (30 sp) 

Emne 1 Normal aldring (5 sp) 
  
Etter gjennomført emne skal studenten: 

  gjøre rede for hvordan fysiske og psykososiale aldringsprosesser kan påvirke 
eldres helse og hverdagsliv 

 ha en reflektert og kritisk holdning til eldres rolle og posisjon i samfunnet 
gjennomføre et livshistorieintervju og reflektere over livshistoriens betydning 
for eldres helsemessige situasjon 

 ha forståelse for livshistoriens betydning for eldres fortolkning av sin situasjon 
 
Hovedtema:  

 Biologisk aldring 
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 Psykososial aldring 
 Holdninger til aldring og eldre 
 Eldre og samfunn 
 Livshistoriens betydning i alderdommen 

 
Læringsformer: 
Forelesninger, livshistorieintervju med eldre, seminarer og selvstudier.  
 
 
Vurderingsformer: 
Emnet blir vurdert i form av en prosjekteksamen. Som grunnlag for besvarelsen skal 
hver student ha gjennomført et livshistorieintervju. Studentene arbeider sammen i 
grupper der de kritisk skal vurdere og reflektere over eldre posisjon og betydning 
samfunnet. Med utgangspunkt i prosjektarbeidet skal studenten gjennomføre en 
individuell studentforelesning. Studentforelesningen blir vurdert med karakteren 
bestått/ikke bestått.  

 
Litteratur: 
 Oppgitt. 

 

Emne 2 Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling (20 sp)  
  
Etter gjennomført emne skal studenten: 

 ha avanserte kunnskaper om de mest vanlige fysiske og psykiske sykdommer 
og symptomtilstander hos eldre 

 forstå samspillet mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende 
årsaksfaktorer 

 vurdere betydningen av biologiske, psykologiske og miljømessige 
årsaksfaktorer 

 vurdere hvordan komorbide tilstander påvirker sykdomsbilde og valg av 
behandling  

 gjenkjenne klinisk bilde og diagnostisere vanlige sykdommer hos eldre 
 iverksette forebygging og behandling med særlig fokus på alternativer til 

medikamentelle tiltak 
 

Hovedtema:  
 Sentrale patofysiologiske endringer hos eldre 
 Sentrale symptomer og tilstander som: dehydrering, ernæringssvikt, tann- og 

munnhelse, fall, smerte, ulike atferdssymptomer, kognitiv svikt, sansesvikt, 
inaktivitet, isolasjon, fatigue, søvnforstyrrelser og frailty (skrøpelighet) 

 Sentrale fysiske lidelser hos eldre som: hypertensjon, ischemisk hjertesykdom, 
hjerneslag, hjertesvikt, cancer, infeksjoner, respirasjonslidelser, 
muskel/skjelett-lidelser, diabetes, delirium 

 Aldersdemens 
 Sentrale psykiske lidelser hos eldre som: depresjoner, angst, atferdsmessige og 

psykiske symptomer ved demens (APDS), psykose, agitasjon, apati  
 Utredning, symptomvurdering og diagnostisering 
 Forebygging og behandling 



Utkast til studieplan for Master i avansert klinisk geriatrisk sykepleie 

 

 15 

 
 
Læringsformer: 
Forelesninger, seminarer, selvstudier og nettbaserte oppgaver. 
80 timer klinisk praksis med fokus på å undersøke, vurdere og diagnostisere. Kliniske 
studier vil eksempelvis kunne foregå hos allmennleger, i sykehjem og i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Vurderingsformer:  
Arbeidskrav:  
Det stilles krav om et tilstrekkelig antall godkjente undersøkelser, vurderinger og 
diagnostiseringer, og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier.  
 
Eksamen:  
Skoleeksamen. Det gis gradert karakter. 
 
Litteratur: 
 Oppgitt litteratur, samt selvvalgt litteratur i forbindelse med valgfri spesialisering.  

 

Emne 3 Farmakologi (5 sp) 
 
Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 

 ha avanserte kunnskaper om farene ved medikamentbruk hos eldre 
 identifisere ugunstige medikamentkombinasjoner  
 foreskrive utvalgte medikamenter 

 
Hovedtema:  

 Medikamentlære 
 Medikamentforbruk og polyfarmasi  
 Vurdering av nytte versus risiko ved medikamentbruk 
 Foreskrivelse av utvalgte medikamenter 

 
 

 Læringsformer: 
Forelesninger, seminarer, selvstudier. 
36 timer klinisk praksis med fokus på vurdering av medikamentstatus for kronisk syke 
eldre. Kliniske studier vil kunne foregå i sykehjem og i hjemmetjenesten.  
 
Vurderingsformer:  
Arbeidskrav:  
Det stilles krav om et tilstrekkelig antall godkjente vurderinger av pasienters 
medikamentstatus, og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier.  
 
Eksamen:  
Skoleeksamen. Det gis gradert karakter. 
 
Litteratur: 
Oppgitt litteratur. 
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Modul E: Masteroppgave (30 sp) 
Hensikten med masteroppgavearbeidet er at studenten skal få erfaring med å 
gjennomføre et avgrenset forskningsarbeid. Masteroppgavearbeidet består av et 
selvstendig vitenskapelig arbeid og deltakelse i masteroppgaveseminar. Veiledning 
foregår i seminarer/grupper og som individuell veiledning.  

 
Mål for masteroppgaveseminarene er at studenten: 

 skal kunne delta i drøfting av spørsmål som oppstår ved planlegging og 
gjennomføring av masteroppgavearbeidet 

 skal være aktiv deltager i den vitenskapelige diskurs vedrørende 
problemstillinger, design og metoder knyttet til masteroppgavene 

 skal bidra med å utveksle erfaringer og kunnskap innenfor arbeidet med 
masteroppgaven 

  
Etter gjennomført masteroppgave skal studenten kunne: 

 gjennomføre et vitenskapelig arbeid i henhold til forskningsetiske overveielser 
og normer og retningslinjer for god forskning 

 vise selvstendighet og innsikt i behandlingen av et selvvalgt tema 
 kunne presentere og drøfte temaet på en logisk og velorganisert måte 

 
Hovedtema:  
Tema for masteroppgaven skal være relatert til den kliniske valgfrie spesialiseringen 
studenten har arbeidet med gjennom studiet. Det valgte temaet kan utforskes i form av 
en teoretisk analyse av foreliggende forskning, som et forskningsbasert 
fagutviklingsprosjekt eller som del av et pågående forskningsarbeid ved instituttet eller 
andre samarbeidende institusjoner.  
 
 Studieformer: 
Seminarer og selvstudie.  
 
Vurderingsformer: 
Arbeidskrav:  
Studentene deltar på seminarer hvor studentfremlegg med tilbakemelding utgjør en 
vesentlig del og hvor ulike metodiske og substansielle problemstillinger belyses. 
Seminaret er obligatorisk og må godkjennes før masteroppgaven kan leveres. 
Seminaret godkjennes ved minst 75 % oppmøte og etter minimum ett fremlegg. 
 
Eksamen:  
Individuell masteroppgave i form av en avhandling (monografi) eller en empirisk 
artikkel eller en oversiktsartikkel. Ved avhandling skal omfanget være på 15.000 ord 
(+/- 10 %) inkludert referanseliste. Velges artikkelformat skal artikkelen være på 5000 
ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste og skal møte kravene til publisering i anerkjent 
vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering og med relevans for sykepleievitenskap. 
Det gis gradert karakter. 

 
 

Litteratur: 
Selvvalgt litteratur. 
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VEDLEGG 1 
 
 

 
Organisering av ordinært studieløp over 3 år 

 
Semester  Studie- 

poeng 
Kliniske studier  

Semester 1 
 

Introduksjon til studie og rolle 
Modul D1: Normal aldring 
Modul D2: Sykdommer mm  
Modul B1: Sykepleieteori og 
verdigrunnlag (4012) 
 

 
  5 
15 
10 
 
 

 
 
80 timer 
 

Fulltid 
første 
semester 

Semester 2 
 

Modul D2: Sykdommer mm - 
fortsetter 
Modul D3: Farmakologi  
Modul A1: Avansert sykepleie I 
 

 5 
 
 5 
 5 

 
 
36 timer 
40 timer 

Deltid 

Semester 3 
 

Modul A1: Avansert sykepleie I 
Modul B2: Kvalitetsarbeid i 
sykepleietjenesten (4011) 
 

  5 
10 
   

40 timer 
60 timer 
 

Deltid 

Semester 4 
 

Modul C1: Vitenskapsteori (4021) 
Modul C2: Metode (4223)  
 

 5 
10   
   

 Deltid 

Semester 5 
 

Modul A2: Avansert sykepleie II  
 

 15 
 

160 timer 
 
 

Deltid 

Semester 6 
 

Modul E: Masteroppgave (4400) 30  Fulltid siste 
semester 

 
 
 

 


